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 ی رضوی در سیره ھای زنديل مھارت
  دکتر ریحانی خانم

 مدرسه عاىل تربیتی مادرانکالس ھای 
 ٢٣/٨/١٤٠٠یکشنبه 

 
 اعوذ باهللا من الشیطان الرجیم بسم اهللا الرحمن الرحیم انه هو خیر ناصر و معین

 . السالم ي امام حسن عسکري علیه با عرض سالم خدمت حضار محترم و تبریک میالد خجسته
. هاي زندگی، مهارت را تعریف کردیم در بحث مهارت. در جلسات گذشته، راجع به مفاهیم و کلیات صحبت کردیم

 . گاهی استهاي بعدي هم هست، مهارت خودآ ها که پایه و اساس مهارت گفتیم اولین بخش از این مهارت
مان مواجه  هاي نفس خواهیم شروع کنیم به کنکاش درونی براي شناخت خودمان، با برخی از واکنش وقتی ما می

کرد از اینکه بتوانیم به شناخت اصلی  دهد که طی چند مرحله ما را دور می هایی که انجام می با شیطنت. شویم می
در . بعد، خلق موقعیت مشابه و ایجاد یک نوع تقلب بود. ر بوداولین واکنش نفس در شناخت اصلی، فرا. نفس برسیم

 . کرد به فرافکنی کردن که ما را از آن مسیر اصلی واکاوي خودمان جدا کند ي بعدي، شروع می مرحله
اول، بحث حقوق . مسیر اصلی ما را دور کند شود از که تا جایی که می اش بود مراحل بعدي گفتیم بحث مظلوم نمایی

هایی که  یعنی آگاهی انسان از حقوق متقابلی که نسبت به خودش و دیگران دارد، و در قبال مسئولیت. شناسی است
. کنیم، نظام حق و تکلیف است گفتیم نظامی که ما داریم در آن زندگی می. تعریف کردیمدر مقابل آن حقوق دارد؛ 

یعنی همان جایی که ما در قبال . یعنی در واقع ما در مقابل همه چیز، یک سري تکالیف داریم و یک سري حقوق
         ً             گفتیم مثال  تک تک اعضاي . بینیم ما یک سري تکالیفی داریم هم میاي صاحب حقی هستیم، همان جا  یک مؤلفه

ي حقوق امام               ً         این حقوق کامال  در رساله. تیمو ما نسبت به آنها مکلف هسبدن ما، یک سري حق به گردن ما دارند، 
 .السالم عنوان شده است          سج اد علیه

                     هاي خودم ا شراف داشته  ها و توانمندي   ِ                         من  انسان، وقتی که به قابلیتدر بحث ظرفیت، این مسئله را عنوان کردیم که 
گاهی اوقات ما . صلی خودم را بدانمي ا شود وظیفه باعث می. تر هستم باشم و آنها را بشناسم، در خیلی از جاها موفق
خیلی کنیم، که برخی از دوستان مثال زدند که ما، تازه متوجه شدیم که  یک سري وظایف را به خودمان تحمیل می

کنم  من هستم که مدیریت می. جاها، ظرفیت خیلی از کارها را نداشتیم، ولی آن کارها را به خودمان تحمیل کردیم
ام و بنا بر ظرفیت  یا نه، ظرفیت خودم را شناخته کنم می تکلیفخودم دارم مسائلی را بر او فوق ظرفیت بدن که آیا 

من عرف نفسه فقد گوییم که  وقتی ما می. اینها همه محورهاي خودآگاهی است. دهم خودم دارم کاري را انجام می
ام را براي  خدا را بشناسم و عزم خواهم                                                                 عرف رب ه؛ اگر خاطرتان باشد گفتم این خیلی ادعاي بزرگی است که من می

                                   ً                                گویند اول برگرد خودت را بشناس، قطعا  خودآگاهی و خودشناسی، کار راحتی  ام؛ که همان جا می این امر جزم کرده
پس بنابراین، شناخت خداوند، ! خواهید خالق این هستی را بشناسید، کار راحتی نیست چون شما در واقع می. نیست

 . گذرد مسیرش از شناخت خودم می
      ً و قطعا  ي ما، یک سري نقاط قوت داریم و یک سري نقاط ضعف؛  گفتیم همه. محور دیگر، بحث کاستی شناسی است

اگر بشناسم که . من ضعف دارمکه یک جاهایی من بگویم بله، در این زمینه خواهد  پذیرفتن نقاط ضعف، شهامتی می
ماند که شما تا قبل از اینکه  مثل این می. آیم که آن را برطرف کنم                              ً            در چه نقاطی من ضعف دارم، قطعا  در صدد برمی

سم من دچار چنین که جگر من بشناسم اشود؛ اما  اش براي شما ایجاد می جسم شما کم خونی دارد، عوارضندانید 
افتد، همین       ً                            دقیقا  همان اتفاقی که در جسم ما می. آیم که آن را برطرف کنم     ً            قطعا  در صدد برمیاي شده،  عارضه

چون نفس ما هم در خیلی از جاها، داراي نقاط ضعفی است که من اگر این . مان هم داریم مسئله را ما نسبت به نفس
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ها ممکن است  در خیلی از بازي. دانم که کجاها و به چه شکلی با آن برخورد کنم       ً   ، قطعا  مینقاط ضعف را بشناسم
شود  باعث میشناسم  گفتیم همان طوري که وقتی نقاط قوت خودم را می. شناسم ورود پیدا نکنم چون خودم را می

ن اشراف داشته باشم، باعث که از آن نقاط خوب و به جا استفاده کنم، وقتی نقاط ضعف خودم را هم نسبت به آ
 . شود در خیلی از جاها درست و بهتر عمل کنم می

     ً                                                            دقیقا  اینکه انسان باید نیازهاي خودش را بشناسد، اینجا فردي به نام . بحث بعدي، نیازسنجی یا نیازشناسی است
محور نیازهایی که این شناس است که خیلی روي بحث نیازهایی که انسان دارد تحقیق کرده است،  یک روان "مزلو"

 . اند خیلی از جامعه شناسان و روان شناسان این محورها را استفاده کردهاند را  ایشان آورده
 . و یک سري نیازهاي ثانویهدر بحث نیازها، ما یک سري نیازهاي اولیه داریم 

او اعتقاد دارد که قدم . مزلو یک اندیشمندي بود که آمد به صورت یک هرم مجموعه نیازهاي انسان را معرفی کرد
رود تا در رأس آن، ما بحث خودشکوفایی را  پله پله این هرم باال می. اول یا کف آن هرم، نیازهاي زیستی ماست

شود و ما توان استفاده از  ود و از قوه به فعل تبدیل میش در واقع وقتی تمام قواي ما به استعداد تبدیل می. داریم
او اعتقادش این بود که ما . رسیم اي به نام خودشکوفایی می کنیم، به مرحله قواي خودمان را به نحو احسنت پیدا می

 . ي بعدي دچار مشکل خواهیم شد و ایجاد خالء خواهد شد اي نیازمان برطرف نشود، در پله اگر در هر پله
اي است که از همان طفولیت براي  ها شایع است، اینکه عارضه ي انسان  ً                                 ال  در کم خونی یا فقر آهن، که در همهمث

ي آهن  ماه اول شروع به دادن قطره 6برید، بعد  ها را که براي چکاب به دکتر می شود، دیدید بچه انسان ایجاد می
ماهگی  6ولی از .                  ً                 ودش آورده، تقریبا  تا شش ماهگی داردي آهنی که بچه از دوران جنینی با خ چون ذخیره. کنند می

. ي آهن، آن کمبود را جبران کنند کنند با دادن قطره به خاطر همین، پزشکان سعی می. شود به بعد دیگر تمام می
. کنند در خون وجود دارد ها از آن استفاده می ي فاکتورهایی که سلول هاست و همه ي سلول چون خون براي تغذیه

هاي بعدي عمر  را این مثال را در اینجا زدم؟ شما ببینید اگر کسی فقر آهن داشته باشد و این را با خودش به سالچ
ي  ي اول که نیازهاي جسمانی ما هست، اگر اینها به نحو احسنت تأمین نشود، ما آن خالء را به پله بیاورد، آن پله

شناسان چه مذهبی و چه غیر مذهبی،  تمام روان شود، شروع می ي بعدي که نیازهاي روانی ما در پله. بریم بعدي می
اگر این . سالگی به هیچ عنوان به طرز معناداري نباید از مادر جدا شود دوهمه بر این اعتقاد هستند که فرزند تا زیر 

 .کند ، بچه دچار خالء خواهد شد و این احساس ناامنی را با خودش حمل میبیافتداتفاق 
اي ثانویه، که گفتیم نیازهاي روانی ما هستند، مثل میل به امنیت و دوست داشته شدن، میل به دیده در بحث نیازه

شدن؛ اینها نیازهایی هست که اگر دچار خالء بشوند در دراز مدت وقتی این خالء براي انسان ایجاد شود بعدها 
. ها به مادر دارند ادي که بعضی از انسانهاي زی حتی در سنین باال وابستگی. دهد خودش را به طرق مختلف نشان می

منتها . هایی که تعریف نشده است، واال وابستگی ما به والدین در حد طبیعی خودش ممدوح است البته وابستگی
وابستگی مطلوب را ما تا زمان ازدواج داریم، آنجا باید بپذیریم که این وابستگی باید به نوعی تغییر پیدا کند، در 

 . خواهد مستقل بشود و به تکامل برسد چون طرف می. شود تر می رنگ جایی وابستگی ما کم تکامل آن، یک
کنند  هاي وابسته که چه در دخترها و چه در پسرها هستند وقتی ازدواج می از طرفی دیدیم برخی از شخصیت

عنی ندارد بدون من جایی گوید که م آرام آرام می. تو هیچ ارتباطی دیگر با دوستانت نباید داشته باشی: گوید می
اش باشد و هم ارتباطش را  خواهد در کنار خانواده پسر ازدواج کرده هم می. اي دارند العاده شخصیت وابسته فوق. بروي

هاي هرم تأمین  پس قرار است این پله. کند بینید که زندگی را دچار مشکل می منتها می! با پدر و مادرش حفظ کند
. رسد اي به نام خودشیفتگی می اگر این اتفاق نیافتد، انسان در مقابل به عارضه. وفایی برسدبشود تا انسان به خودشک

 . اینجا، همان جایی است که انسان نتوانسته از شرایط و قواي خودش خوب استفاده کند
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. نیازها را دارند ها این ي این هرم است، نیازهاي اولیه یا فیزیولوژیک ما هستند که تمامی انسان ي اول که قاعده پله
ي بعدي بگذاریم، جبرانش  اگر ما با خالءي پا به پله. ي بعدي برسیم     ً                                         قطعا  باید این نیازها برطرف بشوند تا ما به پله

 . تر است کند و برطرف کردن آن بسیار مشکل هایی را ایجاد می این یک آسیب. تر خواهد بود خیلی سخت
تیم این نیاز به قدري شدید است که حتی انسان قبل از به دنیا آمدن در گف. ي بعدي، نیاز به امنیت است در پله

شود؟ اینکه در دو سال اول بدون  این نیاز چطور تأمین می.                                ً         دوران جنینی و به صورت فطري کامال  مشخص است
 . هیچ پیش شرطی، پدر و مادر باید در اختیار بچه باشند

. ي ما دوست داریم عشق بورزیم و محبت داشته باشیم همه. ر استي بعدي، نیاز به عشق و محبت و تعلق خاط پله
هایمان به ما سر  دوست داریم کسانی را داشته باشیم که در تنهایی. دوست داریم ما را ببینند و به ما محبت کنند

     ِ    ک قلب  تو اگر محبت را مانند ی.                        ً            در عین طبیعی بودن، کامال  اکتسابی است.                ً          این یک چیز کامال  طبیعی است. بزنند
                                                                                                     خالی فرض کنید، این باید در همان سنین طفولیت از محبت  بال شرط  اطرافیان نسبت به فرزند پر شود در واقع این 

شود که ان شاء اهللا  اش با آن محبت ساخته می گیرد و شخصیت اي است که بچه دارد از اطرافیان به خود می ذخیره
 . یگاهی که قرار گرفت به درستی استفاده کنددر بزرگسالی بتواند محبت خودش را در هر جا

کنند و شخصیت  بینید، به خاطر این است که به صورت افراطی محبت می هایی که در افراد می خیلی از عارضه
 .کنند شوند بسیار از خود تعریف می اینها وقتی به مکانی وارد می. نمایشی دارند

شود اگر سوغات آورده اول اگر  قدر داریم که پدر وقتی وارد میچ. در ابراز محبت نسبت به دختر و پسر فرق هست
ي عاطفی در درون خانواده دست آن مادر  چرا؟ چون قلب تپنده. فرزند دختري دارد مال او را بدهد بعد فرزند پسر را

ز عاطفه کند و اگر قرار است مادري بشود که بتواند به راحتی ابرا. این دختر قرار است ان شاء اهللا مادر بشود. هست
ها اشباع شده  هاي خودش را دوست داشته باشد، و بتواند این دوست داشته شدن را ابراز کند، باید در این پله بچه

 . باشد که بتواند آنجایی که قرار است نقش خودش را ایفا کند خوب این کار را انجام دهد
         ِ                    شود که من  انسان تا اینجا خوب  گفتیم که رضایت درونی زمانی ایجاد می. ي بعدي، بحث رضایت درونی است در پله

ها را خوب دریافت کردم، قواي من توسط اطرافیانم شناخته شده، در خودآگاهی خودم رسیدم به  آمدم و این پله
اش خوب  ي لغات ذهنی تواند صحبت کند و دایره وب میشان خ اند که بچه    ً         مثال  کشف کرده. اینکه چه استعدادي دارم

 . است
گیریم، به لحاظ مادي و معیشتی تأمینیم، اطرافیان و موقعیت شغلی به  بعضی از ما در خیلی از شرایط که قرار می

 شود و من به آن چه موقع اکتساب می. د اکتساب شودمندي بای این رضایت! ولی رضایت نداریم. نسبت خوبی داریم
شناسی، یعنی  به خاطر دارید که گفتیم ظرفیت. رسم؟ زمانی که همان مراحل باالیی را داشته باشم رضایت درونی می

. توانم در این موقعیت ایفاي نقش کنم من ظرفیت خودم را بشناسم که ظرفیتم همین قدر است و بیش از این نمی
هاي ساده سرك می  وقتی در خانواده. شود من نمی به خاطر همین دیدن دیگران باعث حسرت. ام این را پذیرفته

 ! ي سادگی و کمبودهایی که دارند، رضایت و عشق دارند بینید با همه کشید، می
یعنی . خري، راضی نیست برایش بهترین لباس را می .برید راضی نیستند کوه و پارك می. اید ها را دیده بعضی از بچه

انسان تا این رضایت را نداشته باشد، . تواند به این رضایتمندي برسد    ً                                         اصال  یاد نگرفته و پیدا نکرده که به چه شکلی می
ها را  هها و نداشت      ً      دائما  کاستی. بینند هاي خودشان را نمی       ً      ها اصال  داشته بعضی. کند حسرت و حسادت او را اذیت می

 . بینند می
ي پنجم که گفتیم نیاز به خودشکوفایی است، یعنی در واقع تمام این قواي اصلی ما، وقتی در محور اصلی  مرحله

هاي  اگر با خودش خألي را حمل کند و این خأل به پله. رسد انسان به مرحله خودشکوفایی میگیرد،  خودش قرار می
خودشکوفایی یعنی آن . ي مقابل خودشکوفایی است که نقطه، خودشیفتگی است هاي باالتر ي پله نتیجهباالتر برسد، 
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دهم، یعنی  دهد هست، اگر من خودم را نسبت به یک مسأله توانمند نشان می طور که انسان خودش را نشان می
دهم که  اما در خودشیفتگی، یعنی توان را ندارم ولی به لحاظ نمایشی جوري نشان می. هستم و توانش را هم دارم

 . یعنی من اینطوري توانمند هستم
وقتی من چهار بچه دارم، هر کدام را در . زیر سن هفت سالگی، شما باید قیدي براي دوست داشته شدن بچه نگذارید

   ً                             اصال  ربطی به قیافه و قد کوتاه یا . داشتنی است                           ً     کنم که بچه احساس کند واقعا  دوست نوع خودش جوري ابراز می
به قدري ما این را به او القا . من یا پدر و اطرافیانش دوستش داریم. ربطی به میزان توانمندي او ندارد. بلند او ندارد

ها را خوب  اگر این پله. کردیم که دیگر اینکه فرصتی براي بروز شخصیت نمایشی براي جلب توجه دیگران ندارد
                                                                                    ً             پیش آمد، یعنی عشق و محبت و تعلق خاطر را خوب گرفت، رسید به جایی که از شرایط خودش کامال  رضایت دارد، 

خورد       ً         دائما  حسرت نمیبرد،  برد، از موقعیت زندگی خودش لذت می نه از خود راضی بودن، بلکه از توانش لذت می
این کسانی که شما در جامعه خیلی از . کند ون این نارضایتی دارد بیداد میچ. نسبت به آن چیزي که دیگران دارند

            ً                   بینید، دقیقا  مال این است که من  هاي فوق العاده وحشتناك زیبایی را که شما دارید می بینید، این عمل دارید می
 ! ام ندارم رضایت از فیزیک بدنی

فیزیک صورتم، رضایت از این یرفته که من با این تفاوت اما کسی که این بازخوردها را از محیطش خوب گرفته و پذ
 .این فوق العاده ارزشمند استظاهرم دارم، 

                ً       یکی ممکن است مثال  از سر . کند ولی تأثیر آن ایجاد خالء در ما نمی.                             ً           گفتار دیگران نسبت به ما قطعا  تأثیر دارد
من از او . این هیچ اشکالی ندارد! ار دیابت بشويرود ممکن است دچ ببین، وزنت دارد باال می: دلسوزي به ما بگوید

ها را نسبت به شما  بینید دیگران دارند این حرف ولی اگر می. کنم مشکل را برطرف کنم گیرم و سعی می مشاوره می
اش این است که یک  ولی واقعیت!            ً                 حرف شما اصال  براي من مهم نیست: زنند، برخورد منطقی شما این است که می

پسندد؛ من دارم براي  کنم، مثل همسرم، که این فیزیک را خیلی بهتر می با یک سري از افراد زندگی می وقتی دارم
 !! کنم، اما نه اینکه خودکشی کنم رضایت او تالش می
ها تقویت کنیم؟ جوري که باعث خودشیفتگی هم در آنها  چطور حس رضایت درونی را در بچه: یکی از مادران

 نشود؟ 
داند که این استعداد را ندارد یا خطش،     ً       مثال  بچه می. کنیم باید تعریفی واقعی باشد ها می تعریفی که ما از بچه: استاد

نه مامان، این دوست من : گوید می! واي؛ تو بهترین خط دنیا را داري: گویم خط خوبی نیست، ولی من به او می
اینجا هیچ اشکالی . تو براي من بهترینی: گویم ییک جایی به لحاظ محبت م. خطش خیلی از خط من بهتر است

رسد  گذارم و بچه به یک دید واقعی رسیده، به جایی می اش با دیگران حریمی می آیم در مقایسه اما وقتی می. ندارد
ترش با خانواده  شود، یا در شخصیت کامل هاي کاذب از خانواده باال آمده، وقتی از خانواده خارج می که با تعریف

 . تواند به آن رضایت برسد ت، هیچوقت نمیهس
شان پراید  اي رشد کرده که ماشین زنم در دو خانواده اما با یک گروه سنی، یک بچه در خانواده دو بچه را مثال می

آن ماشین دیگري را ببینید : گویند    ً           مثال  به آنها می. اند، همگی احساس رضایت داشتند بوده و داخل آن نشسته
پس این ماشینی که االن توان . برد نه، ماشین ما بهتر است که االن دارد ما را به پارك می: گویند می .تر است قشنگ

آن ماشین . کنیم، االن براي ما بهترین ماشین است ایم و داریم از آن استفاده می خریدش را داریم و در آن نشسته
 . ام را مدیریت کنم زار زندگیمن هستم که باید اب. آن نباید ما را مدیریت کند. ابزار ماست

مادر سفره را باز کرده یک غذاي ساده درست کرده، پدر نشسته با لذت خورده و . رضایت درونی باید تمرین بشود
                                        ً العاده کرده، و احساس رضایت خودش را دائما   گفته الهی شکر، پدر یک خرید حداقلی کرده، مادر یک تشکر فوق
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اید که ما این ابراز  کم پیش می. ي خوبی دارم هاي سالمتی و چه خانواده بچه گفته خدا را شکر چه. گفته است
  .ي ما ایجاد شود شکرها را بلند در خانواده بگوییم و بچه بشنود و آرام آرام این رضایت درونی در بچه

 مرحله نیاز به عشق و محبت را چطور باید در فرزندانم ایجاد کنم؟: یکی از مادران
مثل اینکه میل به گرسنگی در ما هست، . ما باید آن را سیراب کنیم. ها هست ي عشق و محبت در بچه زمینه: استاد

، نیازهاي بچه مقیدبا توجه و تأیید به موقع، ابراز عالقه و رفع نیازهاي به موقع، یک پدر و مادر . ما باید تغذیه بشویم
هایش را  است باید و شاید کند و قوانین را مطرح کند، حمایت در مقابل، جایی که نیازکند  را به موقع برطرف می

این دو با هم، دو با هستند؛ یعنی . دهد کند و تذکراتش را می کند، در مقابل هم کارها و رفتار او را رصد می کامل می
  .خواهد کرد ابراز عالقه، ابراز عشق، تأیید به موقع، و تمام اینها ان شاء اهللا در فرزند آن شرایط را ایجاد
اي را خریداري کنیم، اولین                                                  ً                           اگر ما بخواهیم هر کاري در زندگی انجام بدهیم، مثال  کاري را شروع کنیم یا وسیله

ام و  قبل از اینکه من خودم را بشناسم و بفهمم که من کیام؟  چیزي که الزم است بدانیم این است که من کی
خواهیم                           ً        به این خاطر است که ما مثال  وقتی میدهید؛  ویت را شکل میام، در مقابل این دو سؤال اساسی دارید ه چی

اش کنم؟ این شخص خوب است که همسر من بشود؟  گوییم این ماشین خوب است که من تهیه چیزي را بخریم می
دهم، ضرورت مهارت خودآگاهی را به من نشان  جوابی که من به سؤال میخوب است من سر این شغل و کار بروم؟ 

ترین معارف، معرفت نفس  نافع. انفع المعارف معرفه النفس: فرمایند السالم می اینکه امیرالمؤمنین علیه. دهد می
 . است

 ام؟ من کیدر واقع تعریف مجمل و کوتاه خودآگاهی جواب به این سؤال است که 
من خانمی هستم که از استعداد  -2. شوم بسیار دلسوزم، خیلی زود ناراحت می -1: پاسخ مادران به این سؤال

ي به کار بیرون  اي هستم که هیچ عالقه من یک خانم خانه دار و تحصیل کرده -3. برداري نکردم خودم به موقع بهره
شخصی هستم که نظرات دیگران خیلی برایم مهم  -4. بینی هستم گیر و خوش آدم سهل. ام و عاشق خانهندارد 
ها هم بگویم که این قدر به این  کنم به بچه سعی می.          ً                   گیرند قبال  برایم خیلی مهم بود میایراداتی که از من . نیست

من همسري هستم که  -5. شان را به خاطر آنها به هم نریزند ؛ و زندگیگویند مسأله اهمیت ندهند که دیگران چه می
دارم که این مسئله را زود فراموش رود که عصبانی شدم و از دیگران هم توقع  شوم و زود یادم می زود عصبانی می

من کسی هستم که با وجود این همه نعمت که خدا به من ودیعه داده،  -7. من زودرنج و زودجوش هستم -6. کنند
انسانی  -8. کنم در روز براي دیگران خیلی محبت می. کنم و مادر مهربانی براي پسرم نیستم خوب استفاده نمی

زیاد . حساس هستم و بیشتر احساساتم درونی است -9. ام برایم سخت است قهستم که خیلی دفاع کردن از ح
خواهم همه را از خودم  من مهربانم و می -11. ریزم ها به هم می خیلی از ناعدالتی -10. توانم چیزي را بروز بدهم نمی

 .دهم ولی گاهی اشتباهاتی دارم به همسر و فرزندم خیلی اهمیت می. راضی نگه دارم
ها، هر کس چیزي نوشته از  ي این نوشته در همه. ها یادآوري کنم خواهم یک نکته را از این نوشته اینجا می: استاد

ي عاطفی  برخی فقط از یک زاویهآیا فقط فضاي مثبت را دیده یا منفی هم بوده؟ اي خودش را دیده؟  چه زاویه
مان را  چون ما تمام تصمیمات. بندي برسیم و دستهبندي  در واقع، ما باید به یک جمع. اند را بررسی کرده خودشان

اي به ما نشان داد ما در بحث  دو الی سه دقیقه گفتگوياین . خواهیم بر اساس این خودشناسی رقم بزنیم می
در صورتی که ما باید در بحث خودشناسی، . کنیم خودنگري خودمان، از یک الی دو زاویه بیشتر به خودمان نگاه نمی

میزان . ها ما را راضی کند ي آن جواب ف را تبدیل به سؤال کنیم، براي آن جواب پیدا کنیم، تا مجموعهاجزاء مختل
ها دیدیم، از لحاظ عاطفی و هیجانی  اطالعاتی که از خودمان داریم چقدر است؟ بیشترین چیزي که ما در این نوشته
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. اریم که همین بعد، یک ظاهري دارد و یک درونییک بعد جسمانی ددر صورتی که ابعاد و اجزاء خودآگاهی ما، . بود
توانید درباره آن نظر بدهید، و یک وجه درونی من شامل  ظاهر من، همین نماي بیرونی است که شما می

هاي درونی، اینکه من از سالمت برخوردار هستم یا خیر، در بعد درونی هم باید به این برسم که  بندي و اندام استخوان
، به دکتر مراجعه هاي مختلف دارند بعضی در همین طب سنتی، طبع. ن دچار چه مشکالتی استاندام درونی م

 . گوید کنند با یک ویزیت ساده، طبع شما را برایتان می می
در این بعد در واقع آن مجموعه . بعدي که من باید براي خودآگاهی به آن دقت کنم، بعد شناختی من است   عد  ب 

چگونه آورم،  ، یعنی اینکه چه اطالعاتی دارم و این اطالعات را چگونه به دست میاطالعاتو نوع پردازش اطالعات 
ام  اي، من کتاب خوانده    ً                 مثال  راجع به یک مسئله. شود برم؛ این بعد شناختی ما می کنم و چگونه به کار می ذخیره می

این . کنم گیري استفاده می در این تصمیمخواهم تصمیمی بگیرم، از آن میزان اطالعاتم  حاال می. ام یا مشورت کرده
چطوري این اطالعات را پردازش آورم؟ آیا این اطالعات من، درست است یا غلط؟  اطالعات را من از کجا به دست می

ذهن ما یک . کنم؟ وقتی غلطها را کنار بگذارم، درستها و به دردبخورهایش را باال بیاورم و از آنها استفاده کنم می
اینکه فالن خواننده اسمش کنم؟  من این قشر خاکستري مغزم را با چه چیزهایی پرمی. د ولی محدود داردظرفیت زیا

کند؟ چند تا جراحی زیبایی  چیست؟ کجا درس خوانده یا کار کرده؟ چه چیزي خوانده؟ االن دارد کجا زندگی می
 ! انجام داده؟ اینها اطالعات من هستند؟

چه درصدي از این اطالعات را من در ذهن خودم نگه دارم؟ . ما در شبانه روز در معرض یک سري اطالعات هستیم
ي اطالعات این ده کتاب را در  آیا الزم است همه. خوانید شما ده تا کتاب می. خورد اطالعاتی که به درد من می

 . دهد ی شما را تشکیل میافتد، بعد شناخت کل این اتفاقاتی که میتان نگه دارید؟  ذهن
ها،  مان در تعریف عد از اجزاء خودآگاهی، بحث هیجانی ما هست که اگر دقت کرده باشید بیشتر دوستان       سومین ب 

خواهیم به  در این دو سه دقیقه براي ما ثابت شد که در بحث خودآگاهی، وقتی می. اند خودشان را از این بعد دیده
ترین  خواهیم مهم ما می. ي که در خودمان داریم فقط به یک بعد نگاه کردیمخودمان نگاه کنیم، در پنج بعد

 . مان را بر اساس این اطالعات بگیریم، پس باید در این پنج بعد، اطالعات خودمان را باال ببریم تصمیمات زندگی
یا اهل آ. در این بعد باید من خودم را از این زاویه نگاه کنم که چطور آدمی هستم. بعدي، بعد معنوي ماست   عد  ب 

افتد؟  توکل و توسل هستم یا نه؟ آیا اهل ارتباطات معنوي هستم یا نه؟ در ارتباط معنوي، چه اتفاقی براي من می
وم یک مناجات حضرت امیر دانم باید بر اینجا وقتی من روي خودم شناخت داشته باشم، االن که حالم بد است، می

 . بخوانم تا حالم خوب بشود
من  چه وقتی.          ً                              چون واقعا  باید با میل و رضا و رغبت باشد                          ً                    اند در انجام مستحبات، حتما  اقبال داشته باشید؟  چرا گفته

 . توانم این را به موقع انجام بدهم؟ زمانی که خودم را بشناسم می
 . ، بعد رفتاري من استابعاد من هستاین                      ً        بعد بعدي من که تقریبا  ما حصل 

هایمان در  و عنایت کند که این میزان از گفته آموزي ما بدهد ان شاء اهللا خداوند عالمیان برکت به ساعات علم
مان نزدیک  ، و به سبک زندگی بزرگان دین ترمیم کندو سبک زندگی ما را ان شاء اهللاهاي ما تسري پیدا کند  زندگی

 . اجمعین هستند علیهم اهللا ي اطهار سالم بشویم که در رأس آنها، ائمه
 . ي عمرتان از خداوند مهربان طالبم ها را براي لحظه لحظه سپارم و بهترین ي دوستانم را به خداي بزرگ می همه

 


